
Trafiksikkerhed i Øjenhøjde og 
undervisningsrelevans. 
Partnerskabet adresserer Undervisningsministeriets målsætning om at ”fremme af børn og unges trivsel” 

ved at sætte fokus på børns færdsel og sikkerhed i trafikken. Her er omdrejningspunktet færdsel og 

sikkerhedsforanstaltninger omkring lastvogne i trafikken herunder de meget alvorlige højresvingsulykker. 

Siden år 2005 er 167 mennesker kommet alvorligt til skade i forbindelse med højresvingsulykker, hvor 

lastbiler har været involveret. Heraf var cirka 25 % med dødelig udgang. Samtidig viser tal fra Rigspolitiets 

kontroller over hele landet, at mere end 25 % af cyklisterne bliver sigtet for at køre over for rødt lys og lidt 

flere for at cykle i fodgængerfeltet. Rapporter fortæller, at respekten for færdselsreglerne og dermed 

hensynet til egen sikkerhed generelt er dårlig blandt cyklister. Mange cyklister bliver ligeledes noteret for 

manglende lys i lygtetændingstiden, kørsel på fortove, eller kørsel imod færdselsretningen. Mange cyklister 

snakker i mobiltelefon, sms’er, hører musik og bruger ikke tegn, for at vise hvad de agter at foretage sig i 

trafikken. Blandt 20.000 cyklister, der endte på de danske skadestuer, var 75 % indblandet i eneulykker, 

viser en opgørelse fra 2007. 

For at forebygge trafikulykker og i særlig grad de ofte meget alvorlige højresvingsulykker, er der altså god 

grund til at tage fat i de bløde trafikanters, særligt cyklisternes, egen færdsel i trafikken. Ikke for at pådrage 

børnene ansvaret for forebyggelse af trafikulykker, men for at sætte ind med forbyggende initiativer så 

mange steder som muligt ud fra præmissen: jo større indsats på området desto bedre. Med 

læringsinitiativet Trafiksikkerhed i Øjenhøjde vil ansøger derfor sætte fokus på de risici, der kan opstå 

omkring lastvognes færden i trafikken med særligt udgangspunkt i de forholdsregler eleverne selv kan tage. 

Som læringsmateriale har Trafiksikkerhed i Øjenhøjde altså et adfærdsregulerende sigte, hvor 

undervisningen i emnet skal udmønte i, at gode trafikvaner bliver en naturlig del af elevernes færden i 

trafikken. 

Undervisningsrelevans 
Trafiksikkerhed i Øjenhøjde er som undervisningsmateriale direkte relateret til formålet med 

undervisningen i færdselslære: ”Eleverne skal opnå viden om de faremomenter og muligheder, som de 

stilles overfor i trafikken” og ”Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bliver opmærksomme og 

ansvarlige trafikanter. Eleverne skal vide, at deres adfærd i trafikken er led i en sammenhæng, som giver 

dem muligheder, men også medansvar og forpligtelser” (Undervisningministeriet, Fælles mål 2009 – 

Færdselslære, Faghæfte 20, Formål for færdselslære, stk. 2 og stk. 3). 

Her sætter initiativet fokus på lastvognes færdsel i trafikken, og de forholdsregler eleverne selv kan påtage 

sig ift. at færdes mere sikkert i trafikken og udvise medansvarlighed omkring ulykkesforebyggelse. Således 

leves der her op til Ministeriets målsætninger for emnet færdselslære, hvor ”adfærd” er et bærende 

element: ”Adfærden skal være i fokus, når man underviser i færdselslære. Det er det, vi gør i en konkret 

valgsituation, der får konsekvenser for os selv eller for andre. Bestemmende for adfærden er en række 

vigtige faktorer, som undervisningen skal bygge på og udbygge” (Undervisningsministeriet, 2009), hvor 

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde sætter særligt fokus på ”vigtige faktorer” omkring elevernes færden relateret til 

lastvogne i trafikken. 

At det er vigtigt at sætte fokus på denne adfærd bunder ikke ”kun” i ministeriets målsætninger for emnet 

Færdselslære. Her tager ansøgerne ligeledes udgangspunkt i analyser der viser, at 2/3 af uheldene på cykel 



skyldes dårlig orientering og forkert opmærksomhed, hvor de uheldige trafikvaner i kombination med et 

sammenfald af uheldige omstændigheder resulterer i ulykker. Der er altså meget der tyder på, at mange 

ulykker kan undgås ved en ændret trafikal adfærd. 

Initiativet Trafiksikkerhed i Øjenhøjde henvender sig til elever i 3-5.klasse. Her er materialet med til at 

understøtte arbejdet med flere af de gældende trinmål for emnet Færdselslære (Undervsningsministeriet, 

2009). Her skal fremhæves flg.: 

Trinmål for emnet færdselslære efter 3.klassetrin ”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har 

tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

 kende færdselsregler med henblik på at bevæge sig sikkert som fodgænger i lokalområdet 

 fortælle om handlemuligheder i relation til egen sikkerhed i lokalområdet 

 fortælle om forskellige trafikanters adfærd” 

 

(CKF: ”Sikker trafikal adfærd”) 

”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til at 

 kende til bløde og hårde trafikanter 

 give eksempler på, hvad der har betydning for egen sikkerhed i trafikken herunder mødet med 

andre trafikanter 

 fortælle om døgnets og årstidernes betydning for trafikanter 

 give eksempler på sikker cyklistadfærd” 

 

(CKF: ”Samspil og risici”) 

”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 

dem i stand til at 

 give eksempler på handlinger, der viser god og dårlig trafikadfærd” 

 

(CKF: ”Ansvarlighed i trafikken”) 

Ovenstående trinmål synliggøres med fokus på samspillet mellem lastvogne, fodgængere og cyklister og 

behandles og konkretiseres gennem inddragelse af elevernes egne erfaringer og fokus på trafikalfærden i 

nærområdet. Der er fokus på børnenes egne handlemuligheder og muligheder for forholdsregler, hvor også 

elementer såsom sigtbarhed og andre vejrmæssige forhold inddrages. 

 

Sikker trafikal adfærd ”Undervisningen omfatter især” 

(op til 3. klassetrin) 

 sikre og farlige steder i trafikken, specielt i lokalområdet 

 gennemgang af sikkerhedsudstyr, herunder cykelhjelm, lygter, reflekser og sikkerhedssele 



 børns synlighed i trafikken, herunder reflekser og sikkerhedsveste 

 vurdering af rigtig og forkert adfærd i trafikken 

 

Samspil og risici ”Undervisningen omfatter især” 

(op til 3. klassetrin) 

 skelnen mellem forskellige typer af trafikanter i forhold til deres størrelse, hastighed, 

vanskeligheder og hensigt 

 trafikanter, som kan være farlige at møde 

 vintertrafik: mørke, refleks, lygter og glat føre 

 iagttagelser af og samtale om cyklistadfærd. 

 

Ansvarlighed i trafikken ”Undervisningen omfatter især” 

(op til 3.klassetrin) 

 iagttagelser af trafikal adfærd 

 

Relevans for målgruppen og indsatsområdet 
Trafiksikkerhed i Øjenhøjde retter sig til elever i 3.-5. kl. Som det fremgår af ovenstående svarer 

læringsinitiativets indhold til de retningslinjer og trinmål, der opstilles i Fælles mål for ”Færdselslære” – 

Faghæfte 20. Det kræver abstraktionsevne at kunne overføre indlæring fra en situation til en anden. Eller at 

kunne overføre indlæring fra et undervisningsmateriale til en konkret situation. Derfor er det vigtigt, at man 

på de yngste klassetrin, hvor børnenes abstraktionsevne ikke er særlig udviklet, gør undervisningen 

særdeles konkret og det bliver den med en fysisk lastbil i skolegården. 


